PORTOFOLIUL DE PROIECTE PENTRU PERIOADA 2008 – 2013

Domeniul
INFRASTRUCTURA
STRADALA

Scurta descriere a proiectului
Reabilitare sistem rutier, amenajare variantă ocolitoare pe DN 6 (E70) Strada Alexandru Ghica pe tronsonul cuprins intre str. Bucuresti si str.
Dr. Stancă precum şi str. Dr. Stancă pe tronsonul cuprins între str. Al.
Ghica şi str. Dunarii, lungimea totala fiind de 2726 m
Reabilitare sistem rutier, amenajare variantă ocolitoare pe DN 51 Strada Alexandru Ghica şi strada Meşteşugari (tronson strada Bucureşti
- strada Dunării)
Reabilitare sistem rutier pe urmatoarele tronsoane de strazi:
* str. Cuza Voda (intre Al.Ghica si str.Abatorului);
* str. Mihaita Filipescu ( intre Cuza Voda si riul Vedea );
* str. Constantin Brincoveanu ( intre Cuza Voda si riul
Vedea );
* str. Alexandru Colfescu – prelungirea spre rusca (intre
Viilor si sos. Centura);
* str. Sos. Viilor – integral;
* str. Viitorului (intre Libertatii si Cuza Voda);
* str. Mircea cel Batrin – integral;
* aleile din zona Veterani;

Cost total
estimativ
7.000.000 lei

5.000.000 lei
8.000.000 lei

* str. Potcoava;
* str. T.Vladimirescu (intre N.Voda si Mircea cel Batrin);
* str. Fabricii (intre N.Voda si Mircea cel Batrin);
* str. Agricultori (intre Dunarii si Mircea cel Batrin );
* str. Abatorului – integral;

FLUIDIZAREA
TRAFICULUI AUTO

SIGURANTA
CIRCULATIEI SI
PROTECTIA
CETATENILOR
TROTUARE, INTRARI
IN CURTI SI TRECERI
PIETONALE

Reabilitare sistem rutier ( strat de uzura ) pe str. Bucuresti (intrare in
oras - str. Dunarii ) si str. Dunarii – integral
Reabilitare zona pietonala – strada Libertatii (intre str.Bucuresti - str. Ion
Creanga)
Realizarea unor sensuri giratorii in intersectiile cu trafic intens
Amplasarea unor lucrari arhitectonice in cadrul acestor sensuri giratorii
Realizarea de parcaje supraterane supraetajate in zona centrala
Realizarea unui ansamblu arhitectural ce reprezinta litera A la intersectia
str. Dunarii si Bucuresti
Montarea de camere video pentru supravegherea traficului si a zonelor
aglomerate
Monitorizarea şi ridicarea autovehiculelor oprite neregulamentar
Montarea de relantisoare in zonele unitatilor de invatamint
- Reabilitarea trotuarelor nemodernizate (suport de pamint ) prin
aplicarea de pavele;
- Reabilitarea trotuarelor nemodernizate (suport de bolovani) prin
aplicarea de covor asfaltic;
- Reabilitarea trotuarelor modernizate (suport de asfalt) prin refacere

1.448.000 lei
700.000 lei
450.000 lei
250.000 lei
20.000.000 lei
20.000 lei
50.000 lei
30.000 lei
20.000 lei
2.000.000 lei

integrala sau plombari dupa caz;
- Reabilitarea aleilor din cimitire;
DRUM DE CENTURA,
PODURI

TRANSPORT URBAN

LOCUINTE

- Realizarea unor pasarele pietonale peste carosabil in zonele aglomerate
Consolidare pod principal peste raul Vedea aflat de E70
Realizare pasarela pe drum neclasat peste raul Vedea
Realizarea unor obiective arhitectonice care sa marcheze intrarile in
municipiu
Reabilitari treceri la nivel cu calea ferata Zimnicea-Rosiorii de Vede
Realizare drum de centura in zona de nord a municipiului (E70)
Retehnologizarea parcului auto al operatorului TRANSLOCPREST SA
Alexandria
Revizuirea locatiilor oferite ca spatii de parcare pentru taximetristi
Construire locuinte ANL – 160 apartamente, zona PECO
Realizare locuinte prin mansardarea blocurilor P+4, in parteneriat cu
asociatiile de proprietari
Achizitia de locuinte din fondul locativ privat cu destinatia de locuinte
de serviciu
Anveloparea locuintelor existente in parteneriat cu asociatiile de
proprietari si sistemul bancar
Realizarea unor zone rezidentiale – parteneriat public privat
Finalizarea blocurilor de locuinte aflate in constructie
REABILITARE DE BLOCURI (8 CARTIERE) ( 606 , 594 , L28-30 ,
L2-9 , A3-8 , 250-259 , V – 713 , 305 – 306 ) prin:
- Realizare parcari supraterane supraetajate in cartiere şi
desfiintarea garajelor;
- Montare sistem de iluminat corespunzator;
- Realizarea unor spatii verzi cu destinatia de odihna si

1.600.000 lei
1.300.000 lei
40.000 lei
600.000 lei
20.000.000 lei
1.000.000 lei
25.000 lei
30.000.000 lei
50.000.000 lei
3.000.000 lei
15.000.000 lei
30.000.000 lei
3.000.000 lei
160.000.000 lei

agrement (model ANL);
- Achizitie si montare mobilier urban;
REABILITARE
ILUMINAT PUBLIC

- Amenajare locuri de joaca pentru copii
- Reabilitarea punctelor de alimentare cu energie electrica pentru
iluminat public;

3.000.000 lei

- Modernizarea iluminatului public existent prin montarea de
lampi economice;
- Realizarea de noi retele electrice (in zonele unde nu exista);
- Montare corpuri de iluminat pentru trotuare pe stilpii existenti;
- Realizarea de iluminat arhitectural;
- Reabilitarea iluminatului public in cartierele de blocuri;
APA – CANALIZARE

ENERGIA TERMICA

‐
‐
‐

- Reabilitarea iluminatului public in cimitire
fiabilizarea echipamentului mecanic de pompare;
modernizarea statiilor de clorinare;
reabilitare retele de transport apa;
extindere retele apa , implicit canalizare menajera , in
urmatoarele zone : Veterani, Lactel, sos. Viilor, Comat;
extindere canalizare pluviala: 9 km;
contorizarea consumatorilor de apa;
modernizare statie de epurare.

‐
‐
‐
‐
‐

modernizarea centralelor termice prin cogenerare sau trigenerare;
reabilitarea retelei termice primare si secundare;
contorizarea tuturor consumatorilor in sistem centralizat;
finalizarea distributiei de gaze naturale in tot municipiul;
anveloparea blocurilor de locuinte

‐
‐
‐
‐

136.000.000 lei

68.000.000 lei

COMERT

COMUNICATII

SPORT, CULTURA,
AGREMENT, TURISM

Modernizarea pietei din zona PECO
Modernizarea pietei agroalimentare din piata centrala
Stabilirea zonei pietonale ca zona de promenada ; amplasarea de
puncte de alimentatie publica in aceasta zona
Extinderea comertului tip ECONOMAT
Sustinerea extinderii retelelor de fibra otica , pentru telefonie fixa
, internet si semnal video
Realizarea si sustinerea financiara al unui ziar saptaminal al
Consiliului Local al tinerilor
Realizarea de posturi de radio in sistem inchis in toate liceele din
municipiu
Reamenajare parc municipal PARC PADUREA VEDEA
Reamenajare parcuri din zona centrala a municipiului : Cinema
si Casa de Cultura
Reamenajare fintini arteziene existente si constructia unora noi
Reabilitare cinematograf PATRIA – in prezent concesionat
Reabilitare Gradina de Vara – in prezent concesionat
Reabilitare strand Vedea si transformarea in bazin acoperit –
scoala de inot
Reabilitare terenuri de tenis din zona strand PECO
Reabilitare terenuri tenis din strand Vedea
Reabilitare teren fotbal – zona PECO
Realizare teren mini-fotbal, teren sintetic – zona PECO
Realizare mese de tenis masa si panouri de baschet in cartiere de
blocuri
Reabilitare terenuri de sport din incinta scolilor
Reabilitare Casa de Cultura si introducerea in circuitul cultural
Constructie Casa Tineretului
Sustinerea financiara a sportului de masa
Sustinerea echipei municipale de fotbal si promovarea in
diviziile superioare

45.000.000 lei
50.000.000 lei
250.000 lei
500.000 lei
150.000 lei
500.000 lei
30.000.000 lei
1.000.000 lei
100.000 lei
1.000.000 lei
500.000 lei
1.000.000 lei
50.000 lei
25.000 lei
15.000 lei
25.000 lei
50.000 lei
250.000 lei
500.000 lei
3.000.000 lei
300.000 lei
250.000 lei

INVATAMANT

Sustinerea echipei municipale de baschet - divizionara A
Sustinerea echipei municipale de handbal – divizionara A
Sustinere financiara si finalizare biserica “Sf. Mina” din zona
PECO
Sustinerea activitatilor desfasurate de Consiliul Local al tinerilor
Protejarea monumentelor istorice
Introducerea in circuitul turistic a caselor memoriale
Îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea în
unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal(dotare cu
mobilier)
Reabilitarea clădirilor, faţadelor, reamenajarea curţilor şcolare, a
grupurilor sanitare
Amenajarea de terenuri de sport, construirea unor săli de sport,
dotarea celor existente
Continuarea dotării cu calculatoare a şcolilor, racordarea la
reţeaua de Internet
Gestionarea resurselor materiale prin acordarea de burse sociale
pentru copii ai căror părinţi au venituri mici sau care nu au
venituri
Transformarea municipiului Alexandria într-un puternic centru
universitar prin:
– Sprijinirea şi dezvoltarea celor existente, crearea de noi
domenii de învăţământ superior, care să atragă studenţi
din întreaga zonă şi din judeţele învecinate;
Creşterea numărului de studenţi, de cadre didactice şi a
calităţii actului didactic
Reabilitare Liceul Agricol (Lucrări propuse: consolidare şi
reabilitare structură de rezistenţă, compartimentări, acoperiş,
instalaţii electrice, sanitare şi termice)
Reabilitare atelier şcoală liceul “A.I. Cuza”(Lucrări propuse:
consolidare şi reabilitare structură de rezistenţă, compartimentări,

150.000 lei
100.000 lei
150.000 lei
15.000 lei
20.000 lei
20.000 lei
1.000.000 lei
5.000.000 lei
9.000.000 lei
250.000 lei
150.000 lei

3.000.000 lei
1.500.000lei

SANATATE

acoperiş, instalaţii elctrice,sanitare şi termice)
Achiziţionarea, montarea şi racordarea centralelor termice la
funcţionarea pe gaze naturale la toate unitatile de învăţământ
(acolo unde in prezent nu exista)
Reanalizarea spaţiilor aflate în patrimoniul Consiliului Local cu
destinaţie învăţământ
Introducerea unor senzori de proximitate la accesul in scoli
(carduri)
Asigurarea pazei in scoli pe timpul noptii
Introducerea obligatorie de uniforme şcolare (semne distinctive)
Realizarea de campusuri preuniversitare
Realizarea de campus universitar, cursuri de zi cu o universitate
de stat
Realizarea de cabinete stomatologice in fiecare liceu din
Alexandria
Reintroducerea invatamintului seral
Infiintarea unei gradinite speciale cu functionare pe perioada de
vara
Sustinerea unor competitii sportive anuale intre unitatile de
invatamint
Realizarea unei Sali de sedinte si simpozioane la nivelul
municipiului
Realizarea unui parc de agrement si sport in zona PECO
Reabilitarea integrala a Spitalului judetean de urgenta Teleorman
Reabilitarea integrala a sectiilor de boli cronice si contagiosi –
analiza gradului de ocupare al acestora, posibile noi destinatii
Identificarea unor spatii existente posibil de disponibilizat si
oferirea acestora pentru realizarea de clinici medicale cu paturi,
in regim privat
Realizarea unui nou Centru de Transfuzii Sanguine
Construirea unei maternitati municipale

2.000.000 lei

150.000 lei

15.000.000 lei
5.000.000 lei
500.000 lei
1.000.000 lei
50.000 lei
300.000 lei
2.000.000 lei
5.000.000 lei
1.500.000 lei

1.500.000 lei
1.500.000 lei

Realizare centru medical de ingrijire persoane defavorizate social
Identificarea unor spatii existente pentru realizarea activitatii de
morga municipala, dotarea acesteia cu un mijloc de transport
specializat
Stabilirea unui program special pe timpul noptii pentru
interventii stomatologice de urgenta
Realizarea unui centru de profilaxie
Realizare unui complex de servicii pentru persoane in varsta si
persoane cu handicap
Realizarea de centre medicale ambulatorii (de zi)
Realizarea unui centru de imagistica
Reabilitarea si utilizarea izvorului cu apa minerală din incinta
Spitalului judetean
Introducerea unui sistem de asistenta medicala la domiciliu
pentru persoane externate care necesita temporar ingrijire
medicala
Realizarea de locuinte de serviciu pentru medicii specialisti ai
Spitalului judetean
Reabilitare locuinte sociale
Extindere adapost pentru persoane si familii aflate temporar in
dificultate
Reabilitare cantina de ajutor social
Extindere si sustinere financiara a Clubului Pensionarilor din
Alexandria
Realizarea unui adapost modern pentru câini comunitari

300.000 lei

500.000 lei
1.500.000 lei
600.000 lei
500.000 lei
150.000 lei

1.000.000 lei
2.000.000 lei
1.000.000 lei
1.500.000 lei
50.000 lei
50.000 lei

